Richtlijnen en aanbevelingen t.b.v. toegankelijkheid buitenevenementen
Toegankelijkheid locatie
1. Toegangs- en doorgangswegen die breed en hoog genoeg zijn.
Om voor rolstoelen goed toegankelijk te zijn moeten toegangswegen minstens 150 cm breed
zijn. Overigens valt dit binnen de eisen die de brandweer en de hulpdiensten stellen m.b.t.
bereikbaarheid van een evenement. Bij obstakels op de toegangswegen is een vrije breedte van
90 cm noodzakelijk om rolstoelgebruikers en mensen met krukken er zelfstandig te kunnen laten
passeren.
2. Meerdere in- en uitgangen
Grote drukte bij de in- en uitloop van een evenement is voor rolstoelgebruikers, mensen met een
rollator, scootmobiel en mensen die slecht ter been zijn vaak een groot probleem. Bij een
afgesloten terrein is daarom een aparte in- en uitgang voor deze mensen wenselijk.
3. Ondergrond
Zorg voor een voldoende harde ondergrond, zodat het terrein toegankelijk is voor
rolstoelgebruiers. Vermijd hoogteverschillen van meer dan 2 cm. Deze vormen een hindernis
voor rolstoelgebruikers. Gebruik waar nodig op- en afrijplaten of een hellingbaan.
Voorzieningen
4. Kassa en stands
Zorg dat een kassa en drank, -eet en reclamestands bereikbaar en bruikbaar zijn voor
rolstoelgebruikers. Dat betekent dat ze maximaal 100 cm. hoog moeten zijn. Wanneer een deel
van de stands hier aan voldoet, geef dit dan duidelijk aan en geef aan waar deze te vinden zijn.
5. Sanitair
Zorg voor voldoende invalidentoiletten en geef op het terrein zelf en op de website en de
brochure duidelijk aan waar deze te vinden zijn. In de binnenstad zijn twee vaste
invalidentoiletten aanwezig onder de Boterwaag op De Hof en in de parkeergarage Koestraat.
6. Hulp- en blindengeleidehonden
Voor blinden of slechtzienden, maar soms ook voor mensen met een motorische handicap is het,
om zelfstandig te kunnen functioneren, van belang dat hun hulp- of blindengeleidhond op het
terrein wordt toegelaten.
7. Voldoende licht
Voorzie met name aan- en afvoerwegen van voldoende licht.
8. Zichtplekken podium
Voor mensen met een lichamelijke beperking is de zichtbaarheid van het podium vaak een
probleem. Dit is op te lossen door een ruimte voor het podium voor deze groep vrij te maken en
te houden. Een andere mogelijke oplossing is gebruik te maken van een verhoging. Bij een
verhoging gelden de volgende aandachtspunten:
- Een hellend vlak van minstens 90 cm. breed
- Boven en onderaan het hellend vlak een vrije ruimte van minstens 1,5 vierkante meter.
- Aan de open zijde van het helling een afrijdbeveligiging van minstens 5 cm.
- Een stevige leuning op ongeveer 90 cm. hoogte biedt steun aan personen die al stappend het
hellend vlak gebruiken.
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9. Parkeervoorzieningen
Zorg voor voldoende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking dicht bij het evenement.
Maximaal 100 meter, liefst niet meer dan 25 meter. Duidt deze parkeerplaatsen ter plaatse,
maar ook op de website of in de brochures goed aan. Maak het mogelijk om minder valide
mensen zo dicht mogeljik bij de ingang te laten afzetten.Maak hierover duideljke afspraken met
de veiligheidsmensen.
Informatie
10. Goed gestrucureerde en duidelijke taal
Gebruik voor de te verspreiden informatie, zoals brochures, websites, informatie op de locatie
zelf, goed gestructureerde en duidelijke taal.
11. Correcte informatie over voorzieningen vooraf
Het is voor mensen die er gebruik van willen maken belangrijk om vooraf te weten welke
aangepaste voorzieningen er wel en niet zijn bij het evenement en waar deze te vinden zijn.
Geef dit aan op de website en in de brochures. Laat daarbij ook weten of en hoe mensen het van
te voren moeten melden als ze gebruik willen maken van een bepaalde voorziening, zoals
bijvoorbeeld een speciale plek voor rolstoelen bij het podium.
12. Aangepaste informatievoorziening voor blinde en slechtziende mensen
Voor blinde en slechtziende mensen is schriftelijke informatie slecht bruikbaar. Filmpjes of
geluidsopnamen op internet bieden voor hen mogelijk meer informatie. Ook kan overwogen
worden de mogelijkheid te bieden informatie op de website door de computer te laten
voorlezen.
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